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LOPEC 2021 (23.-25.03.2021) ONLINE 
Έκθεση  : 24. - 25.03.2021 
Συνέδριο: 23. – 25.03.2021 
 
12η Διεθνής Κλαδική Έκθεση και Συνέδριο Οργανικών και Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών στο Μόναχο 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
το δρόμο για πολλές, πιο σύνθετες  και ολοκληρωμένες με ανυπολόγιστο οικονομικό όφελος, επιπτώσεις 
στην καθημερινή μας ζωή πάνω στον κλάδο των printed electronics, ανοίγει η διεθνής έκθεση LOPEC, 
απο τις 23 έως τις 25 Μαρτίου του 2021, η οποία θα λάβει χώρα ψηφιακά. 
 
Η LOPEC συνδιοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Οργανικών και Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών (OE-A) και 
από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου, τον οποίο αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και την Κύπρο το 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητηρίο. 
 
Πιο συγκεκριμένα στην έκθεση παρουσιάζονται αισθητήρες για ιατρική χρήση, υφάσματα, που 
επιτρέπουν την ενσωμάτωση ψηφιακών στοιχείων, προσφέροντας προστιθέμενη αξία στον χρήστη (smart 
textiles), OLEDs για την αυτοκινητοβιομηχανία καθώς πολυάριθμες βιομηχανίες βασίζονται σε 
εκτυπωμένα και ευέλικτα ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία αποτελούν ένα επαναστατικό τεχνολογικό 
πεδίο με απεριόριστες εφαρμογές.  
 
Στην προηγούμενη διοργάνωση, η οποία σημείωσε για ακόμη μια φορά ρεκόρ εκθετών, φιλοξένησε 
συνολικά 163 εκθέτες από 19 χώρες, μεταξύ αυτών και η ελληνική εταιρία Organic Electronic 
Technologies μαζί με το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
οι οποίοι παρουσίασαν σε περισσότερους από 2.700 συμμετέχοντες από 44 χώρες όλο το φάσμα της 
τεχνολογίας.  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου έλαβαν χώρα περισσότερες από 200 
παρουσιάσεις από εκπροσώπους 25 χωρών, θέτοντας και εδώ νέο ρεκόρ, οι οποίοι εμπλούτισαν 
σημαντικά τη διοργάνωση. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου 
στην Ελλάδα και την Κύπρο, Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 32 77 33, ιστοσελίδα: 
www.german-fairs.gr. Κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή μπορείτε να παραγγείλετε online στην 
ιστοσελίδα www.lopec.com. 
 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
 
 
Αθηνά Θεοφανίδου  
Εκπρόσωπος  
του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου 
στην Ελλάδα και την Κύπρο    
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